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Planen har varit föremål för granskning under tiden 28 
november 2019 till 3 januari 2020. Den har varit utskickad 
till ett flertal olika remissinstanser och funnits tillgänglig i 
stadshuset samt på kommunens hemsida. Nedan redovisas 
de yttranden som har kommit in under granskningstiden och 
kommenteras om det finns anledning. 

INKOMNA YTTRANDEN

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte 
kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrel-
sen om den antas.

Motiv för bedömningen

• Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 
3 och 4)

• Mellankommunal samordning blir olämplig.

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft 
och vatten)

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översväm-
ning, erosion)

Länsstyrelsen anser däremot att strandskydd upphävs i strid 
med gällande bestämmelser (MB 7 kap).

Kommunen har gjort en lokaliseringsutredning för att påvisa 
att förutsättningarna för upphävande av strandskyddet enligt 7 
kap 18 § p 5 miljöbalken är uppfyllda. Länsstyrelsen anser dock 
att den geografiska avgränsningen som kommunen har gjort är 
alltför snäv (jmfr. mmd:s dom P 5017-18). Det har inte fram-
kommit att det inte finns möjlighet att bygga lägenheterna på 
andra platser inom Mariestads tätort, vilket är kravet i miljöbal-
ken. Lokaliseringsutredningen visar att det även inom stadskär-
nan finns alternativ utanför strandskydd. Det faktum att läget 
inom strandskyddat område anses som mer attraktivt eller att 
kommunen själv är markägare, innebär inte att miljöbalkens 
krav är uppfyllda.

Länsstyrelsen kan även konstatera att det aktuella grönområdet 
i dagsläget har stor betydelse för strandskyddets syften. Om-
rådet är beläget intill ett äldreboende och används frekvent av 
allmänheten för tätortsnära rekreation. Området är även en del 
av en sammanhängande grönstruktur längs Tidan, och har där-
med värden som spridningskorridor i ett landskapsperspektiv 
för biologisk mångfald. I området finns två särskilt värdefulla 
träd – en alm och en poppel. Båda träden utgör jätteträd och 
är som sådana av särskilt värde för biologisk mångfald. Poppeln 
måste avverkas om byggnationen genomförs.

Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis att ett ianspråktagande 
av området för bebyggelse på ett påtagligt sätt strider mot 
strandskyddets syften, och att ett upphävande inte kan godtas.

Synpunkter på granskningshandlingen

Länsstyrelsen vill även påminna kommunen om att stadens 
grönområden är viktiga ur många olika aspekter, framförallt ur 
ett hållbarhetsperspektiv. De tillhandahåller ekosystemtjänster 
som luft- och vattenrening, buffring mot översvämningar, 
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värmeböljor och andra klimatförändringseffekter och ger även 
möjlighet till tätortsnära rekreation. När det gäller långsiktigt 
hållbart samhällsbyggande så är dessa ekosystemtjänster av stort 
värde, även rent ekonomiskt.

Länsstyrelsen anser att kommunen har på ett bra sätt visat hur 
berörda kulturvärden planeras att tillgodoses så långt möjligt 
genom att redogöra för viktiga karaktärsdrag som uttryck för 
de kulturhistoriska värdena och därmed tagit ställning till vilka 
strukturer (inkluderat både bebyggd struktur och grönstruktur) 
som är viktigt att bibehålla och utveckla vidare inom planom-
rådet. Detta har även kommit till uttryck genom planbestäm-
melser som är tydligt motiverade i planbeskrivningen. Vidare 
har även detta illustrerats på ett tydligt sätt via skisser, ritningar, 
kartor och bilder mm.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra 
planen.

Kommentarer 
Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning om att lokali-
seringsutredningens geografiska avgränsning skulle vara för snäv. 
Aktuell avgränsning är starkt kopplad till planens syfte och kom-
munens generella planeringsstrategi att förtäta i kollektivtrafiknära 
lägen och i anslutning till tätortens huvudstråk - en strategi som 
har tydlig förankring i översiktsplanen. Kommunen delar heller 
inte länsstyrelsens uppfattning om att lokaliseringsutredningen 
påvisar andra möjliga alternativa lägen för den aktuella bygg-
nationen inom stadskärnan. Kommunen önskar också påtala att 
kravet enligt 7 kapitlet 18 § p 5 miljöbalken inte är att påvisa att 
det är omöjligt att uppföra aktuell bebyggelse på annan plats inom 
tätorten, som länsstyrelsen skriver, utan att det handlar om att 
kunna påvisa att området behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området - alltså inte avgränsat till tätorten eller motsvarande på 
förhand definierat geografiskt område. Kommunen vidhåller alltså 
att nybyggnation med det syfte som beskrivs i planbeskrivningen 
måste ske inom det utredningsområde man har valt att utgå från i 
lokaliseringsutredningen för att kunna tillgodose just det angelägna 
allmänna intresse som man avser svara mot. 

Kommunen ser heller inte att det går att sätta likhetstecken mellan 
områdets betydelse för tätortsnära rekreation och som promenad-
område för det närbelägna äldreboendet och det faktum att det 
skulle ha stor betydelse för strandskyddets syften, vilket länsstyrelsen 
hävdar. Strandskyddets två syften är att långsiktigt trygga allmän-
hetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet. Att området har betydelse för tätortsnära 
rekreation är också av vikt, men det är inte samma sak som att 
området skulle ha stor betydelse för strandskyddets syften, och den 
bedömning som kommunen har gjort under planarbetets gång är 
att påtalade värden i området går att kombinera med den begrän-
sade exploatering som föreslås i parkområdets norra del - alltså så 
långt från Tidans strand som det är möjligt och med ett betydande 
respektavstånd till vattnet i form av planlagd parkmark - något 

som inte finns på motsvarande sätt i nu gällande plan för området. 
Detta är en bedömning som kommunen står fast vid. 

Avseende områdets betydelse som sammanhängande grönstruktur 
längs med Tidan ser kommunen att detta värde kommer att kunna 
bevaras även vid ett genomförande av aktuell plan, då en 25 meter 
bred zon med parkmark bevaras mellan kvartersmarken och vatt-
net. Avseende skogsalmen och poppeln delar kommunen länsstyrel-
sens uppfattning om att de besitter betydande naturvärden, även 
om kommunen inte ser att dessa värden skulle vara kopplade till 
strandskyddets syften. Därför har de båda träden försetts med speci-
fika bestämmelser i denna plan - skogsalmen skyddas mot avverk-
ning och poppeln - som i och med detta planförslag hamnar inom 
kvartersmark - har försetts med en bestämmelse om att marklov 
krävs för fällning, i syfte att säkerställa att lämpliga kompensations-
åtgärder iakttas i samband med en eventuell framtida avverkning. 

Kommunen delar länsstyrelsens uppfattning om att tätortsnära 
grönområden är av stor vikt sett ur många olika perspektiv, 
men här har kommunen ändå gjort bedömningen att aktuella 
värden på ett godtagbart sätt kan kombineras med det angelägna 
allmänna intresse i form av centralt belägna, kollektivtrafiknära 
bostäder som kommunen här önskar att tillgodose. 

LANTMÄTERIET

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade ÅÅÅÅ-
MM-DD) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbätt-
ras

PLANKARTAN FÖLJER INTE BOVERKETS REKOM-
MENDATIONER

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att 
detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta 
framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljpla-
nen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljpla-
ner med planstart från och med januari 2015. För denna typ av 
detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) 
om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans 
utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det 
finns inget motiv angivet till varför så har skett:

• Det finns ingen användning som ska vit färg enligt 
rekommendationerna. Då bostad är den primära an-
vändningen är det lämpligt att även C1 redovisas med 
gul färg.

Kommentarer
Kommunen ser det inte som lämpligt att redovisa C1 med gul färg 
i plankartan, då centrumverksamheter skall redovisas med brun 
färg om någon. Inför antagandet har man valt att ta bort ramen 
runt beteckning C1 i legenden i plankartan, i syfte att förtydliga att 
C1 inte redovisas med vit färg, utan enbart som bokstavsbeteckning 
mot en transparent/ofärgad bakgrund. 
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TRAFIKVERKET

Ärende

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna 
gällande detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2 i 
centrala Mariestad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för 
fler bostäder i centrala Mariestad i form av flerbostadshus.

Statlig infrastruktur

Planområdet gränsar i väster till Kinnekullebanan, som är av 
riksintresse och av särskild regional betydelse. Järnvägen är 
oelektrifierad och används främst för persontrafik. Ändrad 
användning i framtiden kan inte uteslutas genom t.ex. utö-
kad gods- och turisttrafik.

Tidigare samråd

Trafikverket yttrade sig över detaljplanen i samrådsskedet 
(dnr TRV 2019/68464 daterad 2019-06-02). Synpunkterna 
gällde krav på stängsling, effekter av vibrationer från järnvä-
gen samt risker förknippade med transport av farligt gods.

Trafikverkets synpunkter

Korsande av järnväg/spårspring

Trafikverket anser fortsatt att exploateringen föranleder 
att ytterligare stängsling krävs för att inte riskera oönskat 
spårspring. I det här fallet skulle man kunna åberopa 
”Stängslingslagen” (Lag 1945:119), vilket skulle innebära 
att åtgärden finansieras till lika delar av kommunen och 
Trafikverket eftersom sträckan ligger inom det som räknas 
till stationsområde. Medfinansieringsavtal behöver dock 
likafullt tecknas.

Vibrationer och farligt gods

Trafikverket uppskattar de förtydliganden som gjorts avse-
ende vibrationer från järnvägen och risker förknippade med 
olycka med farligt gods.

Det är även positivt att hela området inom 30 meter från 
järnvägen nu är bebyggelsefri.

I övrigt har Trafikverket inga ytterligare synpunkter.

Kommentarer
Kommunen är i dagsläget inte helt enig med Trafikverket avseende 
att ett genomförande av aktuell plan skulle kunna väntas föran-
leda ytterligare spårspring, men konstaterar också att denna fråga 
inte kommer att hanteras i detaljplaneskedet, utan att dialogen 
avseende detta kommer att återaktualiseras i samband med ett 
framtida genomförandeskede. 

TEKNISKA NÄMNDENS  
ARBETSUTSKOTT

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av gransk-
ningshandlingarna gällande detaljplan för Gamla staden 4:1 
och 4:2, Mariestads centralort och har inget att erinra.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot 
remitterat planförslag. Följande kommentarer lämnas:

Markföroreningar

Miljö- och byggnadsnämnden upplyser om att vid grävning, 
schaktning och andra åtgärder som kan riskera att sprida 
föroreningar kan försiktighetsmått behövas vidtas. Alla 
sådana åtgärder är anmälningspliktiga, alltså även om de inte 
avser bostadsbebyggelse.

Alléträd utmed Drottninggatan

Träden utmed Drottninggatan har lyfts som en fråga i 
ärendet. De förslag till försiktighetsmått som anges i plan-
beskrivningen bör omsättas till en planbestämmelse om 
dessa förslag ska få önskad effekt. Utöver rena markarbeten 
kan körning med tunga fordon eller lagring av material och 
utrustning i trädens närhet ge upphov till skador.

Planens höga krav på att ny bebyggelse ska ha motsvarande 
kvalitativa gestaltningsnivå som omgivande kulturhistoriska 
värdefulla miljö kommer ställa stora krav på kommande 
byggherre. Inför bygglovet kommer byggherren behöva 
projektera utifrån gestaltningskraven och de kommer behöva 
motivera hur de förhåller sig till den befintliga bebyggelsen.

Kommentarer
Miljö- och byggnadsnämndens kommentar avseende markföro-
reningar noteras. 

Avseende alléträden så omfattas dessa av det generella biotop-
skyddet, varpå inget ytterligare skydd i plankartan bedöms be-
hövas. Däremot bör ett framtida köpeavtal för marken omfatta 
regleringar avseende skadestånd och eventuella kompensations-
åtgärder i samband med eventuella skador på trädbeståndet i 
samband med ett genomförande av planen. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

• Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

AVFALLSHANTERING ÖSTRA 
SKARABORG

Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla 
följande för att uppfylla reglerna i renhållningsföreskrifter.  
För genomförande av soptömning ska vägen till hämtnings-
platsen ha en fri höjd på minst 3,65 meter, ha en fri bredd 
på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 
ton.  
Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 
4,5 meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri höjd 
på minst 5 meter.  
För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 
18 meter samt en fri remsa på ca 1,5 meter utanför vändy-
tan. 

Vi ber er även att studera ”Handbok för avfallsutrymmen” 
som finns att läsa på vår hemsida www.avfallskaraborg.se . 

Efter att ha studerat planillustrationen har vi inget ytterli-
gare att erinra.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

VATTENFALL

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av de-
taljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2 och lämnar 
följande yttrande.

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och 
har därför inget att erinra.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

ELLEVIO

Ellevio har inget nät som berörs av detaljplan för del av 
Gamla staden 4:1 och 4:2, Mariestads centralort, Mariestads 
kommun

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

VÄNERENERGI

Synpunkter på detaljplan för Gamla staden 4:1 och 4:2., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun

Förtydligande av fjärrvärmeanslutning som är lämpligast att 
utföra på ledningarna i grönområdet vid Tidan alternativt 
mot Göteborgsvägen. 

Se vidare bild nedan.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 
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VÄSTTRAFIK

Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det 
förslag till detaljplan som Mariestads kommun har upprättat 
för del av Gamla staden 4:2 och del av Gamla staden 4:1. 
Mariestad kommuns diarienummer 2018/00184.

Kommunen har tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter 
och ändrat texten om regionala ställningstaganden. Dock 
har ett felaktigt årtal smugit sig in i rubriken. Nuvarande 
program sträcker sig över perioden 2017-2020, med utblick 
till 2035.

Trafikförsörjningsprogrammet är under omarbetning nu.

Under rubriken Kollektivtrafik nämns hållplats Hertig 
Johans torg. Rätt namn ska vara Hertig Karls torg. 

Utöver det har vi inga ytterligare synpunkter på detaljpla-
nen.

Kommentarer
Den information i planbeskrivningen som Västtrafik har påta-
lat som felaktig har korrigerats till antagandet. 

VADSBO HEMBYGDS - OCH FORNMINNES-
FÖRENING

Föreningen beklagar att kommunen efter revidering av 
detaljplaneförslaget, inte valde att prioritera fortsatt använd-
ning av denna mindre stadsdel som park. Det var fören-
ingens förstahandsönskemål i samrådsyttrandet. Speciellt 
synd är det, att exploateringen tar bort hela den nordöstra 
karaktärsskapande delen av Humleparken. Modern forsk-
ning påvisar: att gröna miljöer är viktiga för folkhälsan, att 
de är rogivande och att marken naturligt kan infiltrera större 
vattenflöden.

En stad av Mariestads storlek brukar bestå av måttlig 
bebyggelse som ramas in av vackra grönområden. Läget vid 
Vänern och ån Tidan har historiskt skänkt staden en sam-
manhängande, redan uppväxt och uppskattad parkmiljö att 
förvalta väl.

Det kommer att ta lång tid att läka skadan efter tänkt 
exploatering.

Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening föreslår 
som alternativ att endast det södra huset ingår i planen. 
Silverpoppeln, almen, blodboken och lindarna kan stå 
kvar ännu en lång tid. Färre parkeringsplatser kommer 
att behöva anläggas med åtföljande mindre asfalterade 
ytor. Handlingsfriheten behålls för den norra parkdelen 
beroende på utvecklingen i framtiden.

Kommentarer
Kommunen har mellan samrådet och granskningen påtagligt 
minskat andelen kvartersmark inom planområdet, och ser nu 
angivna förhållanden som ett rimligt avvägande mellan att 
bevara befintliga kvaliteter och möjliggöra nya, centralt belägna 
bostäder. Vidare framhåller kommunen det som arkitektoniskt 
önskvärt att bibehålla den förgårdsmarkslinje som i stort sett all 
bebyggelse längs med Drottninggatan förhåller sig till. 

Kommunen ser även att tillgången till centralt belägna parkom-
råden kommer att vara fortsatt god också efter ett genomförande 
av aktuell plan, samt att grönstrukturen längs med Tidan i 
huvudsak behålls och även inom aktuellt planområde planläggs 
som parkmark i en större utsträckning än vad fallet är i den för 
området tidigare gällande planen. 

PRO

(Notering: till yttrandet har två namnlistor, innehållande sam-
manlagt 150-160 namnunderskrifter bilagts.)

Detaljplanen har upprättats för att göra det möjligt att få 
fler bostäder i centrala Mariestad. Man kan ifrågasätta denna 
motivering eftersom det som efterfrågas mest är sjönära 
boende med sjöutsikt. Tomter utmed västra sidan av Stock-
holmsvägen torde uppfylla dessa önskemål bättre. Det finns 
säkert flera alternativ som är möjliga för byggnation bl.a. 
Cirkusplatsen.

Humleparken gränsar till en mycket trafikerad infart till 
centrum med tät tåg- och biltrafik. Parken är dessutom inte 
så stor och de planerade byggnaderna kommer att ligga 
relativt nära infarten, vilket kan komma att förorsaka en del 
bullerproblem.

De nuvarande byggnaderna på Humlet ligger på ett större 
avstånd från trafiken och parken har en viss dämpande 
effekt på trafikbullret. För de boende på Humlet är parken 
dessutom ett nära och trivsamt grönområde att vistas i och 
promenera i. Låt oss behålla denna ”lunga” för de boende på 
Humlet och även för andra närboende!

PRO:s medlemmar stöder, via namnlistor, de boende på 
Humlet i deras protester mot den föreslagna byggnationen.

Kommentarer
Kommunen ser definitivt det aktuella området som attraktivt 
för framtida byggherrar och boende, baserat på det centrala och 
trevliga läget, i nära relation med intilliggande grönområden 
och omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö. Vidare har 
kommunen ett högt uppsatt mål för bostadsbyggande under 
de närmaste åren, och byggnation kommer att bli aktuellt på 
ett flertal platser runt om i framförallt centralorten, men även 
kommunen i stort.
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Frågan om trafikbuller från järnvägen och intilliggande vä-
gar har utretts inom ramen för detaljplanearbetet - se separat 
trafikbullerutredning. Det bedöms inte föreligga någon risk för 
negativ påverkan på inomhusmiljöerna över gällande riktvär-
den, och avseende bullernivåerna utomhus regleras i plankartan 
att minst en gemensam, bullerskyddad uteplats måste anordnas, 
förutsatt att uteplats eller balkonger anläggs. Detta bedöms utan 
problem kunna uppnås exempelvis genom en genomtänkt place-
ring av bebyggelsen eller med hjälp av lokala skärmåtgärder. 

Kommunens bedömning är att det kvarvarande parkområdet 
även fortsatt kommer att kunna tjäna som park på ett tillräck-
ligt sätt också efter aktuell detaljplans genomförande. 

ERIK STENVALL HEDIN

(Notering: ett studentprojekt har bilagts mailet.)

Hej!

Som jag förstått det är parken aktuell for nybyggnation. Här 
är mina synpunkter/värdering/åtgärdsförslag för parken.

Kommentarer
Kommunen tackar för inspelet.

SAMMANFATTNING
Följande ändringar har skett i handlingarna:

• Diverse redaktionella förändringar och förtydligan-
den har gjorts av i första hand planbeskrivningen och 
lokaliseringsutredningen, i syfte att tydligare redovisa 
kommunens intentioner samt motiven till att upphäva 
strandskyddet. 

• Informationen i planbeskrivningen avseende kol-
lektivtrafik har korrigerats i enlighet med Västtrafiks 
yttrande.

• Redovisningen av beteckning C1 har justerats i plankar-
tans legend, genom att ramen kring beteckningen har 
tagits bort - detta i syfte att förtydliga att bestämmelsen 
endast redovisas i kartan med den aktuella bokstavsbe-
teckningen, inte med något färgat fält. 

Följande synpunkter har ej beaktats:

• Kommunen delar inte länssstyrelsens synpunkter 
avseende att strandskydd skulle upphävas i strid med 
gällande bestämmelser i miljöbalken - se utvecklat reso-
nemang under länsstyrelsens yttrande. Kommunen har 
dock valt att försöka förtydliga sina ståndpunkter ännu 

något mer ingående i planbeskrivningen och lokalise-
ringsutredningen till antagandet. 

• Kommunen är inte helt enig med Trafikverket avse-
ende att ett genomförande av planen skulle öka risken 
för spårspring, men konstaterar också att denna fråga 
kommer att behöva diskuteras vidare i samband med 
genomförandeskedet. 

• Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförenings förslag 
på att minska andelen kvartersmark ytterligare till 
antagandeskedet har inte resulterat i några förändringar 
i plankartan, då kommunen vidhåller att den avvägning 
som redan har gjorts mellan kvartersmark och park-
mark är ändamålsenlig och möjliggör såväl ett fortsatt 
nyttjande av delar av parkområdet som byggnation av 
nya bostäder som har möjlighet att svara mot det syfte 
som beskrivs i planen. 

• PRO:s protester mot planläggningen har inte resulte-
rat i några ytterligare förändringar av planförslaget till 
antagandeskedet. 
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